
 

1 / 2 

FreeSoft Nyrt.  1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

Tel: +36 1 371-2910  Fax: +36 1 371-2911  E-mail: fs.inf@freesoft.hu  Web: www.freesoft.hu 

FreeSoft Nyrt. rendkívüli tájékoztatója 

FreeSoft csoport cégei közbeszerzési pályázat nyerteseiként keret-megállapodásokat kötöttek 

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal 

 

Rendkívüli tájékoztatás sikeres közbeszerzési pályázatokról, amelynek alapján a FreeSoft Nyrt. és 

leányvállalata a HUMANsoft Kft. keret-megállapodásokat kötött a Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatósággal. 

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy 

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85-87., továbbiakban: KEF) 

eredményt hirdetett a TED 2013/S 082-137837, a TED 2013/S 81 136374, a TED 2013/S086-145861 és a 

TED 2013/S 082-137850 azonosító számon meghirdetett közbeszerzési eljárásokban. 

I. A "Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verziókövetése, cseréje, valamint új 

szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" tárgyában indított közbeszerzési 

eljárás 

Az eljárás eredményeként, összesen 46 milliárd forint összegre kötött a KEF keret-megállapodást a 

nyertesekkel. A nyertes konzorciumok tagjai között van a FreeSoft Nyrt. és leányvállalata a HUMANsoft 

Kft. is. 

1. A FreeSoft Nyrt. konzorcium tagjaként, az alábbi keret-megállapodásban szerződő fél: 

3. számú részteljesítés: Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek 

és kapcsolódó szolgáltatások. 

Keret-megállapodás száma: KM0301SLIC13/2 

Lejárati dátum: 2017.09.30 

Várható lehívás összesen: 15 milliárd Ft keretösszeg. 

2. A HUMANsoft Kft. konzorcium tagjaként, az alábbi keret-megállapodásban szerződő fél: 

1. számú részteljesítés: Microsoft szoftverlicencek. 

Keret-megállapodás száma: KM0101SLIC13/3 

Lejárati dátum: 2017.09.23 

Várható lehívás összesen: 25 milliárd Ft keretösszeg. 

II. „Hálózati aktív és passzív eszközök-2013 -2015” tárgyában indított közbeszerzési eljárás 

Az eljárás eredményeként, összesen 11 milliárd forint összegre kötött a KEF keret-megállapodást a 

nyertesekkel. A nyertes konzorciumok tagjai között van a HUMANsoft Kft. is. 

1. számú részteljesítés:  Homogén kategória 

Keret-megállapodás száma: KM0106NETH13 

Lejárati dátum: 2017.09.16 (2 év aktív, 2 év passzív időszak) 

Várható lehívás összesen: 11 milliárd Ft keretösszeg. 

 III. „Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyában indított 

közbeszerzési eljárás 

Az eljárás eredményeként, amelynek 1, 2, és 3 részteljesítésében is, a HUMANsoft Kft., nem 

konzorciumi tagként, hanem önállóan indult, összesen 50 milliárd forint összegre kötött a KEF keret-

megállapodást a nyertesekkel. 
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1. részteljesítés: Homogén szerverek és tárolók 

Keret-megállapodás száma: KM0110SZGR13 

Lejárati dátum:  2015.08.26 

Várható lehívás összesen: 22 milliárd Ft keretösszeg 

2. részteljesítés: Homogén kliensek 

Keret-megállapodás száma: KM0202SZGR13 

Lejárati dátum:  2015.08.26 

Várható lehívás összesen: 22 milliárd Ft keretösszeg 

3. részteljesítés: Heterogén számítógépek 

Keret-megállapodás száma: KM0301SZGR13 

Lejárati dátum:  2015.08.26 

Várható lehívás összesen: 6 milliárd Ft keretösszeg 

IV. „Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások-2013” tárgyában indított közbeszerzési 

eljárás 

Az eljárás eredményeként, amelynek 1, 2, és 3 részteljesítésében a HUMANsoft Kft. a TEKIRÉ Kft-vel 

konzorciumban indult, összesen 3,74 milliárd forint összegre kötött a KEF keret-megállapodást a 

nyertesekkel. 

1. részteljesítés: Homogén modell - Desktop- és szerveroldali térinformatikai szoftverek 

Keret-megállapodás száma: KM0101GEOS13/2. 

Lejárati dátum:  2017.08.18 (2 év aktív, 2 év passzív időszak) 

Várható lehívás összesen: 1,95 milliárd Ft keretösszeg 

2. részteljesítés: Általános 1 modell - Szerveroldali térinformatikai szoftverek 

Keret-megállapodás száma: KM0201GEOS13/4. 

Lejárati dátum:  2017.08.18 (2 év aktív, 2 év passzív időszak) 

Várható lehívás összesen: 0,52 milliárd Ft keretösszeg 

3. részteljesítés: Általános 2 modell – Desktop oldali térinformatikai szoftverek 

Keret-megállapodás száma: KM0301GEOS13/4. 

Lejárati dátum:  2017.08.18 (2 év aktív, 2 év passzív időszak) 

Várható lehívás összesen: 0,52 milliárd Ft keretösszeg 

 

Felhívjuk tisztelt érdeklődőink figyelmét arra, hogy a fenti szerződések keret-megállapodások, 

amelyekben több konzorcium is szerződő fél, a szerződésekben definiált eszközszállítások, és 

szolgáltatások bármelyik konzorcium, bármelyik tagjától megrendelhetők, ezért a részteljesítésenként 

megadott keretösszegek, teljes egészében nem a FreeSoft Nyrt. és a HUMANsoft Kft. árbevételében 

fognak realizálódni! 
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